
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  від ________________ 20 ___ року   м. Тернопіль         № _________________

Про затвердження  змін до обласної 
програми підтримки осіб, які брали
участь в антитерористичній операції, 
операції Об’єднаних сил, членів сімей 
осіб, загиблих під час проведення 
антитерористичної операції та операції 
Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної 
Сотні, постраждалих учасників Революції 
Гідності на 2020-2024 роки

Відповідно до статей 6 і 13 Закону України ,,Про місцеві державні 
адміністрації”, Закону України ,,Про забезпечення участі цивільних осіб у 
захисті України”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року                   
№ 64/2022 ,,Про введення воєнного стану в Україні” і № 68/2022                     
,,Про утворення військових адміністрацій”, від 17 травня 2022 року № 341/2022 
,,Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 ,,Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану”:

1. Затвердити зміни до обласної  програми підтримки осіб, які брали участь 
в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, 
загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції 
Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 
Революції Гідності на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 28 листопада 2019 року № 1507 (зі змінами), що додаються.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
№ 358/01.02-01 від 16.06.2022

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000067EF2E00498EA100 
Підписувач Труш Володимир Любомирович
Дійсний з 17.03.2022 15:54:06 по 17.03.2024 15:54:06
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2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування внести відповідні 
зміни до власних програм. 

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 
начальника обласної військової  адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

Начальник військової адміністрації             Володимир ТРУШ

Ігор Гайдук

Світлана Беспоповцева

Оксана Смолій

Олена Капелян

Сергій Калиняк

Володимир Комінко

Ольга Хвас



                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                              

Розпорядження начальника                      
                                                                             обласної військової адміністрації                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                              

_____________№______________

ЗМІНИ,
що вносяться до обласної  програми підтримки осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, 

загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції 
Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 

учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки

1. Пункт 9 розділу I. Паспорт програми викласти в такій редакції:
,,
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього,     
у тому числі:

83933,7 тис. гривень

1) коштів обласного бюджету 56933,7 тис. гривень
2) коштів районних, міських, сільських, 

селищних бюджетів
27000, 0 тис. гривень

          “
2. Абзац четвертий розділу IV. Обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи 
виконання програм викласти в такій редакції:

,,Реалізацію програми планується здійснити за рахунок коштів обласного 
бюджету в сумі 56933,7 тис. гривень, зокрема на I етапі – 32700,9 тис. гривень, 
на II етапі – 24232,8 тис. гривень, та інших місцевих бюджетів в сумі 27000 тис. 
гривень, зокрема на I етапі – 15800 тис. гривень, на II етапі – 11200 тис. 
гривень.”

3. Таблицю Ресурсне забезпечення програми розділу                              
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування; строки та етапи виконання програми  викласти в 
такій редакції:
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,,Ресурсне забезпечення програми 
                                                                                                                    тис. гривень 

Етапи виконання програми
І ІІОбсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
програми

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік Усього витрат 
на виконання 
програми  

Обсяг ресурсів, 
усього, у тому 
числі:

14012,0 15270,4 19218,5 17172,2 18260,6 83933,7

обласний бюджет 9012,0 9970,4 13718,5 11572,2 12660,6 56933,7

районні, міські, 
сільські, селищні 
бюджети 

5000,0 5300,0 5500,0 5600,0 5600,0 27000,0

“
4. Розділ V. Перелік завдань і заходів програми та результативні 

показники доповнити таблицею такого змісту:
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,,Заплановані результативні показники програми

З них за роками№ 
з/п

Назва показника Одиниця 
виміру

Вихідні 
дані на 
початок 
програми

Вихідні дані 
на 
завершення 
програми

2022 рік 2023 рік 2024 рік

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Показники продукту програми

1. Кількість осіб, яким надано щомісячну допомогу як членам сімей загиблих 
учасників бойових дій антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 
та членам сімей Героїв Небесної Сотні (допомога неповнолітнім членам 
сімей загиблих (померлих) виплачується матері (батькові), опікуну) 

осіб 270 295 295 295 295

2. Кількість осіб, яким надано одноразову грошову допомогу на поховання 
жителя (жительки) Тернопільської області, які брали безпосередню участь 
в здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту 
безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією 
Російської Федерації проти України  (24.02.2022) 

осіб 82 186 142 22 22

3. Кількість заходів із вшанування осіб, які брали участь в антитерористичній 
операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників-добровольців 
антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, членів 
сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та 
операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 
учасників Революції Гідності, волонтерів та інших 

заходів 7 9 9 9 9

4. Кількість осіб, котрих забезпечено лікуванням та виробами медичного 
призначення з числа учасників антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, 
учасників бойових дій-добровольців, членів сімей загиблих (померлих) під 
час антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей 
Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності

осіб 270 740 740 740 740

5. Кількість осіб, яким проведено реабілітаційне лікування та оздоровлення 
осіб з числа учасників антитерористичній операції, операції Об’єднаних 
сил, у тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, 

осіб 270 2213 2213 2213 2213
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учасників бойових дій-добровольців, членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції 
Гідності, в комунальних підприємствах Тернопільської обласної ради

6. Кількість осіб, яким забезпечено виплати компенсації в розмірі фактичної 
плати за навчання на контрактній основі у вищих навчальних закладах 
спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Тернопільської 
області з числа сімей учасників антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, 
учасників бойових дій-добровольців, постраждалих учасників Революції 
Гідності, студентів-учасників бойових дій антитерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил, учасників-добровольців антитерористичної 
операції, учасників бойових дій-добровольців, постраждалих учасників 
Революції Гідності

осіб 28 5 5 5 5

7. Кількість осіб, яким виплачена разова грошова допомога до 5 травня з числа 
учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій- 
добровольців*

осіб 150 65 65 65 65

8. Кількість осіб, яким надано соціальні послуги, у тому числі соціального 
супроводу, соціальної адаптації та реадаптації, з числа учасників 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі 
учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-
добровольців та членів їх сімей

осіб 2500 2027 2027 2027 2027

II. Показники ефективності програми
1. Середня вартість щомісячної допомоги, яка виплачується членам сімей 

загиблих учасників бойових дій антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил, членам сімей Героїв Небесної Сотні (допомога 
неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері 
(батькові), опікуну)

гривень 
на одну 
виплату

510 830 830 830 830

2. Середня вартість одноразової грошової допомоги на поховання жителя 
(жительки) Тернопільської області, який (яка) брав(ла) безпосередню 
участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, 
захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою 
агресією Російської Федерації проти України

тис. 
гривень 
на одне 
поховання

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
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3. Середня вартість заходу із вшанування осіб, які брали участь в 
антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі 
учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-
добровольців, членів сімей осіб, загиблих під час проведення 
антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв 
Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності, волонтерів та 
інших

тис. 
гривень 
на один 
захід

7,1 5,5 5,5 5,5 5,5

4. Середня вартість лікування та виробів медичного призначення для осіб з 
числа учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, 
учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-
добровольців, членів сімей загиблих (померлих) під час антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 
постраждалих учасників Революції Гідності

тис. 
гривень 
на одну 
особу

0,7 6,4 6,2 6,4 6,6

5. Середня вартість реабілітаційного лікування та оздоровлення осіб з числа 
учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, у тому 
числі учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників 
бойових дій-добровольців, членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції 
Гідності, в комунальних підприємствах Тернопільської обласної ради

тис. 
гривень 
на одну 
особу

1,9 0,9 0,9 0,9 0,9

6. Середня вартість компенсації в розмірі фактичної плати за навчання на 
контрактній основі у вищих навчальних закладах спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Тернопільської області сім’ям 
учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, учасників-
добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-
добровольців, постраждалих учасників Революції Гідності, студентам- 
учасникам бойових дій антитерористичної операції, операції Об’єднаних 
сил, учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасникам 
бойових дій-добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності

тис. 
гривень 
на одну 
особу

20,0 24,0 24,0 24,0 24,0

7. Середня вартість виплати разової грошової допомоги до 5 травня 
учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових 
дій- добровольцям*

тис. 
гривень 
на одну 
особу

2,0 7,9 6,6 7,8 9,3
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8. Середня вартість соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу, 
соціальної адаптації та реадаптації учасникам антитерористичної операції, 
операції Об’єднаних сил, у тому числі учасникам-добровольцям 
антитерористичної операції, учасникам бойових дій-добровольцям та 
членам їх сімей

тис. 
гривень 
на одну 
особу

0,004 0,05 0,05 0,05 0,05

III. Показники якості програми
1. Забезпечення надання щомісячної допомоги членам сімей загиблих учасників 

бойових дій антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членам 
сімей Героїв Небесної Сотні (допомога неповнолітнім членам сімей загиблих 
(померлих) виплачується матері (батькові) опікуну)

відсотків 100 100 100 100 100

2. Забезпечення надання одноразової грошової допомоги на поховання члену 
сім’ї (особі, яка здійснила поховання) жителя (жительки) Тернопільської 
області, який (яка) брав(ла) безпосередню участь у здійсненні заходів, 
необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення 
та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації 
проти України (24.02.2022) 

відсотків 100 100 100 100 100

3. Забезпечення вшанування осіб, які брали участь в антитерористичній 
операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі учасників-добровольців 
антитерористичної операції, учасників бойових дій-добровольців, членів 
сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та 
операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих 
учасників Революції Гідності, волонтерів та інших 

відсотків 100 100 100 100 100

4. Забезпечення лікуванням та виробами медичного призначення осіб, які 
брали участь у проведенні антитерористичної операції, операції Об’єднаних 
сил, учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників 
бойових дій-добровольців, членів сімей загиблих (померлих) під час 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв 
Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності

відсотків 100 100 100 100 100

5. Забезпечення проведення реабілітаційного лікування та оздоровлення осіб, 
які брали участь у антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, у 
тому числі учасників-добровольців антитерористичної операції, учасників 
бойових дій-добровольців, членів їх сімей, членів сімей загиблих 
(померлих) Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції 

відсотків 100 100 100 100 100
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Гідності, в комунальних підприємствах Тернопільської обласної ради
6. Забезпечення виплати компенсації в розмірі фактичної плати за навчання на 

контрактній основі у вищих навчальних закладах спільної власності 
територіальних громад, сіл, селищ, міст Тернопільської області сім’ям 
учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, учасників-
добровольців антитерористичної операції, учасників бойових дій-
добровольців, постраждалих учасників Революції Гідності, студентам 
учасникам бойових дій антитерористичної операції, операції Об’єднаних 
сил, учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасникам 
бойових дій-добровольцям, постраждалим учасникам Революції Гідності

відсотків 100 100 100 100 100

7. Забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня учасникам-
добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових дій- 
добровольцям *

відсотків 100 100 100 100 100

8. Забезпечення надання соціальних послуг, у тому числі соціального 
супроводу, соціальної адаптації та реадаптації учасникам 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, у тому числі 
учасникам-добровольцям антитерористичної операції, учасникам бойових 
дій-добровольцям та членам їх сімей

відсотків 100 100 100 100 100

* у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України на відповідний рік, згідно із Законом України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” для категорії учасників бойових дій.”
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5. Підпункти 1 і 2 пункту 2 розділу VI. Напрями діяльності та заходи обласної  програми підтримки осіб, які брали 
участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення 
антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників 
Революції Гідності на 2020-2024 роки викласти в такій редакції:
,,
2. Соціальна 

підтримка осіб, які 
брали участь в
антитерористичній
операції, операції
Об’єднаних сил, у 
тому числі 
учасників 
добровольців
антитерористичної
операції, учасників
бойових дій – 
добровольців,
членів сімей осіб, 
загиблих під час 
проведення
антитерористич-
ної операції та 
операції 
Об’єднаних сил, 
членів сімей 
Героїв
Небесної Сотні,
Постраждалих 
учасників 
Революції Гідності

1. Надання щомісячної 
допомоги (в сумі 830 
гривень, з яких                    
30 гривень – поштові 
видатки):
членам сімей загиблих 
учасників бойових дій 
антитерористичної 
операції, операції 
Об’єднаних сил, які брали 
безпосередню участь в 
забезпеченні їх 
проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах 
антитерористичної 
операції, операції 
Об’єднаних сил у період їх 
проведення, та загинули 
(пропали безвісти), 
померли внаслідок 
поранення, контузії або 
каліцтва, одержаних під 
час безпосередньої участі 
в антитерористичній 
операції, операції 
Об’єднаних сил 
забезпеченні їх 
проведення;
членам сімей Героїв 
Небесної Сотні (допомога 
неповнолітнім членам 

2020-
2024 
роки

департамент 
соціального 
захисту населення 
Тернопільської 
обласної 
військової 
адміністрації, 
виконавчі 
комітети органів 
місцевого 
самоврядування  

обласний 
бюджет 14823,7 1992,0 2390,4 2868,5  3442,2  4130,6

покращення 
матеріального 
становища у 2022 
році 295 членів 
сімей загиблих під 
час проведення 
антитерористичної 
операції, операції 
Об’єднаних сил, 
членів сімей 
Героїв Небесної 
Сотні 
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сімей загиблих (померлих) 
виплачується матері 
(батькові), опікуну). 
Допомога виплачується 
членам сімей осіб, які 
загинули під час 
виконання військового 
обов’язку в період 
проходження військової 
служби, померли 
внаслідок поранення, 
контузії,  каліцтва або 
захворювання, одержаних 
під час безпосередньої 
участі в 
антитерористичній 
операції, операції 
Об’єднаних сил, 
забезпеченні її проведення 
до початку 
повномасштабного 
вторгнення Російської 
Федерації  (24.02.2022).

2. Надання одноразової 
грошової допомоги на 
поховання члену сім’ї 
(особі, яка здійснила 
поховання) жителя 
(жительки) 
Тернопільської області, 
який (яка) брав(ла) 
безпосередню участь в 
здійсненні заходів, 
необхідних для 
забезпечення оборони 
України, захисту безпеки 
населення та інтересів 
держави у зв’язку з 
військовою агресією 
Російської Федерації 
проти України 

2020-
2024 
роки

департамент 
соціального 

захисту 
населення 

Тернопільської 
обласної 

військової 
адміністрації, 

виконавчі 
комітети 
органів 

місцевого 
самоврядування  

обласний 
бюджет

5750,0 550,0 550,0 3550,0 550,0 550,0 підтримка 
матеріального 
становища       
230 осіб,  які 
здійснили 
поховання 
зазначених 
категорій осіб,         
у сумі 25 тис. 
гривень, 
зокрема:
у 2020 році –    
22 осіб,
у 2021 році –   
22 осіб,
у 2022 році – 
142 осіб,
у 2023 році –   
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(24.02.2022) у розмірі 25 
тис. гривень.
Вказана допомога 
надається на підставі 
таких документів:
 заяви члена сім’ї 
загиблого (особи, яка 
здійснила поховання) про 
надання допомоги зі 
згодою на обробку та 
використання 
персональних даних;
 копії паспорта 
громадянина України 
(сторінки, де вказано 
прізвище, ім'я, по 
батькові, дата 
народження, серія і номер 
паспорта, коли і ким 
виданий, місце реєстрації) 
або ID-картки з 
підтверджуючим 
документом про місце 
проживання особи;
 копії довідки про 
присвоєння 
ідентифікаційного номера 
або копії відмітки у 
паспорті про його 
відсутність;
 довідки, виданої 
військовою частиною, 
військовим комісаріатом, 
уповноваженим органом 
Міністерства внутрішніх 
справ України, Служби 
безпеки України, 
Державної прикордонної 
служби України, 
Національної гвардії 
України, Державної 
служби України з 

22 осіб,
у 2024 році –   
22 осіб
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надзвичайних ситуацій 
або їх територіальними 
органами, що підтверджує 
причину смерті, а для 
сім’ї, в якій загинув 
учасник-доброволець 
антитерористичної 
операції, учасник бойових 
дій-доброволець: довідки, 
виданої добровольчим 
формуванням, в якому 
перебував учасник-
доброволець 
антитерористичної 
операції, учасник бойових 
дій-доброволець, та 
довідки місцевої 
громадської організації 
щодо його участі у захисті 
територіальної цілісності 
та державного 
суверенітету, завіреної 
підписом та печаткою;
 довідки місцевої ради про 
підтвердження особи,  яка 
здійснила поховання;
 банківських реквізитів 
одержувача грошової 
допомоги.
Допомога виплачується, 
починаючи з часу дії 
програми, членам сім’ї 
(особі, яка здійснила 
поховання) загиблого 
(померлого) на підставі 
клопотання сільського, 
селищного, міського 
голови до обласної 
державної адміністрації. 
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 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, у тому числі:

83933,7 14012,0 15270,4 19218,5 17172,2 18260,6

коштів обласного бюджету 56933,7 9012,0 9970,4 13718,5 11572,2 12660,6

коштів районних, міських (у тому числі міст обласного 
значення), сільських, селищних бюджетів 

27000,0 5000,0 5300,0 5500,0 5600,0 5600,0

”
Директор департаменту соціального захисту 
населення військової адміністрації                                                                                                                        Оксана СМОЛІЙ

Олена Капелян
Марія Заболотна


